
KCAP Architects&Planners Fellenoord Eindhoven [NL]

FellenoordEIN
EINDHOVEN



2KCAP Architects&Planners Fellenoord Eindhoven [NL]

Een vernieuwend, toekomstbestendig en gemengd 
stadsdistrict met metropolitane allure als sleutel voor 
een internationaal concurerend innovatiedistrict

Projectinformatie

Opdrachtgever Gemeente Eindhoven, 

Eindhoven i.s.m. Provincie Noord-Brabant, Den 

Bosch; Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties (BZK), Den Haag; Ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Den Haag

Programma 55 ha masterplan voor mixed-use 

gebied en multimodale transport hub inclusief 

nieuw busstation

Tijd 2018 - heden

Rol Masterplanner, supervisor Spoorzone

Participerende partijen Royal Haskoning DHV 

(mobiliteit), Goudappel Coffeng (transport), Rebel 

Group (financieel), APPM management consultants 

(governance), Metabolic (duurzaamheid, circulaire 

gebiedsontwikkeling)
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(c) Brainport Eindhoven

Innovatieve toptechnologieregio 
van wereldformaat

De regio Eindhoven is bezig met een indrukwekkende 

groeispurt: meer bedrijven, meer banen, meer inwoners. 

De motor achter deze ontwikkeling is Brainport Eindhoven 

waar innovatieve bedrijvigheid en de aanwezigheid van 

maakindustrie en creatieve industrie zorgen voor een 

kruisbestuiving. 

Voor de ontwikkeling van Brainport Eindhoven zijn substantiële 

ingrepen nodig die de agglomeratie, de connectiviteit en 

het vestigingsklimaat verbeteren. Daarvoor is een intensieve 

samenwerking nodig tussen alle betrokken partijen, regionaal 

en lokaal. Brainport Industries Campus, Strijp-S en T, het 

bedrijfsleven, de TU/e en Fontys Hogescholen en publieke 

partijen hebben gezamenlijk het ruimtelijk programma 

‘Brainport City’ geformuleerd. Daarmee loopt Eindhoven voorop 

als pionier in de transitie naar ‘de nieuwe economie’. Het belang 

van de verdere ontwikkeling van dit omvangrijke economische 

kerngebied en het programma van Brainport City worden 

onderstreept door Rijk en regio.

Brandpunt in de ontwikkeling van Brainport City is de 

transformatie van de spoorzone in Eindhoven tot ‘Internationale 

Knoop XL’. KCAP is als supervisor verantwoordelijk voor die 

transformatie, en daarnaast aangesteld om een ontwikkelvisie 

op te stellen voor het gebied Fellenoord.

Kennisdeling, interactie en 

samenwerking
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Centrum voor innovatie 
door symbiose tussen 
hightech en design

Binnen de Brainport neemt 

Fellenoord een sleutelpositie 

in als strategisch knooppunt in 

het netwerk van economische 

en innovatieve kerngebieden in 

noord-west Europa.

Het gebied Fellenoord betreft het noordelijk stationsgebied van 

Eindhoven (zo’n 55 hectare) en is onderdeel van ‘Internationale 

Knoop XL’. Op dit moment is slechts 16% van het gebied 

bebouwd. Infrastructuur domineert het ruimtegebruik en er 

bevinden zich voornamelijk werkfuncties. Het is het gevolg 

van de transformatie uit de jaren ’60 waarin het historische 

dorp Fellenoord plaats moest maken voor infrastructuur, 

parkeerplaatsen, kantoren en hotels. Het is evident dat er veel 

mogelijkheden voor transformatie liggen. 

De ontwikkeling van Fellenoord tot gemengd stedelijk 

gebied is cruciaal op meerdere fronten: de vergroting van 

het stadscentrum, het versterken van de (inter)nationale 

concurrentiepositie van Brainport Eindhoven, beantwoording 

aan de grote woningvraag en geven van invulling aan principes 

van duurzame verstedelijking. 

Het gebied vormt een ‘missing link’ in de stad en zal daar 

programmatisch invulling aan geven: onderwijs, onderzoek, 

werken, wonen, typisch Brainport-programma zoals 

maakindustrie en design vinden een plek in het gebied. Er 

wordt zowel gezocht naar functies voor lokale ondernemers en 

bewoners, als gebiedsoverstijgende ‘specials’ zoals een beurs- 

en congresgebouw. Hart van de stad, én hart van Brainport.

Om de transformatie mogelijk te maken dienen vele 

ambities en thema’s met elkaar te worden uitgelijnd,  zoals 

ondergrondse infrastructuur, grootschalige afwaardering 

van infrastructuur, gezonde verstedelijking, klimaatadapatie, 

transit oriënted development, de implementatie van een 

stedelijke mobiliteitsstrategie en de ontwikkeling van een nieuw 

busstation. Hiervoor wordt intensief samengewerkt met een 

breed team aan adviseurs.

Integrale transformatiestrategie 

voor Fellenoord

Plangebied (ca 54.6 ha)

Onbebouwd (ca 46 ha = 84,2%)

Huidig ruimtegebruik: lage bouwintensiteit en overmaat aan 

infrastructuur16% 

bebouwd

23% 

Groen & water

28% 

Verharding

overig

33%

Infrastructuur

Plangebied (ca 54.6 ha)

Onbebouwd (ca 46 ha = 84,2%)

16% 

bebouwd

84% 

onbebouwd
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De innovatieve aard van dit project leidt tot 
nieuwe algemene inzichten in stadsontwikkeling 
op stationslocaties 

Met de ontwikkeling van het spoor en later de weg Fellenoord 

zijn de historische noord-zuid verbindingen grotendeels 

verdwenen. Met de ontwikkelvisie wordt ingezet op het 

versterken van zowel nieuwe, en verdwenen noord-zuid 

verbindingen zodat het noordelijk gelegen stadsdeel Woensel 

en het centrum weer op een natuurlijke manier met elkaar 

verbonden worden. De nieuwe ontwikkeling zullen hierdoor 

naadloos aansluiten op de stedelijke context. Het fijnmazige 
voetgangersnetwerk vormt daarnaast ook een belangrijke oost-

west verbinding en zorgt voor beter connectie tussen huidige 

stadscentrum en busstation. 

Doorwaadbaar interactiemilieu

De herinrichting van het stationsgebied 

richt sterk op langzaam verkeer; focus 

op fietsers, voetgangers en eenvoudige 

tranfers naar openbaar vervoer leveren 

kansen op voor gezond en dynamisch 

stedelijk leven
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Fellenoord wordt 

stadsboulevard

Op dit moment is infrastructuur de belangrijkste functie in 

het gebied. Fellenoord is een stadssnelweg met een breedte 

variërend tussen 70 en 100 meter. De ontwikkelvisie voorziet 

in een versmalling van het profiel tot 40 meter, en op termijn 
een verlaging van de verkeerintensiteit door het doorgaande 

verkeer niet meer door het centrum te laten rijden. De ambitie 

is een aantrekkelijke en goed oversteekbare stadsboulevard. 

Fietsverkeer bevindt zich niet langer in tunnels, maar op 

maaiveld waardoor een levendige, veilige en aangename 

verblijfskwaliteit ontstaat. Door de versmalling van het profiel 
ontstaat daarnaast aanzienlijke ontwikkelruimte. 

Landschap en groen zijn onlosmakelijk onderdeel van een 

aansprekend vestigingsklimaat en een gezonde stad. De 

Dommel is een unieke kwaliteit in Eindhoven, en vormt in 

feite een lineair stadspark. Ter plaatse van het spoor wordt 

de natuurlijke zone flink verbreed, en de toekomstige 
stationsentrees ter hoogte van de Dommel is extra aanleiding 

voor een kwaliteitsimpuls. Het groene karakter van de Dommel 

wordt zoveel mogelijk het gebied in gehaald door verdere 

vergroening van het nieuwe Noordelijke stationsplein en routes 

daar naar toe. 

Ruim baan voor de 

Dommelvallei

Door de overmaat aan verkeersruimte terug te brengen tot een 

minimum van 40 meter ontstaat enerzijds een prettige, oversteekbare 

boulevard en anderzijds veel nieuwe ontwikkelruimte
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3. Individuele kavels

Een set initiërende regels met relatieve 

vrijheid voor de realisatie eigen wensen 

(couleur locale)

1. Raamwerk

Ontwikkelen van structuren op (boven) 

stedelijk niveau

2. Ontwikkelclusters

Thematische groepering van 

gerelateerd programma creëert 

duidelijk herkenbare en kansrijke 

clusters

Door inzichtelijk te maken welke thema's op welk niveau 

vastgelegd wordt, ontstaat inzicht in eigenaarschap en welke 

partijen kansrijke coalities kunnen vormen.

Binnen de grote hoeveelheid thema’s en ruimteclaims 

zijn enkele leidende ingrepen ontwikkeld die bepalend 

zijn voor de ontwikkeling van een aantrekkelijk stedelijk 

gebied. Door de multidisciplinaire benadering, coalities 

van gebiedspartijen en ontwerpend onderzoek ontstaan 

vernieuwende en gelaagde oplossingsrichtingen voor 

complexe maatschappelijke opgaven.

Bij Fellenoord en de stationsomgeving van Eindhoven ligt de prioriteit bij stedelijke herstructurering. Eindhoven heeft een nieuw 

geïntegreerde perspectief nodig met binnenstedelijke gebiedstransformatie zodat het stadshart verdicht wordt. Hierdoor ontstaat een 

bruisend en verdichte stationsomgeving inclusief de bijbehorende mobiliteitsopgave. Hiervoor is een stadsbrede of zelfs regionale 

afstemming van de ontwikkelpotentie en het woonprogramma nodig.

Door gericht verschillende functies te mengen, ontstaat er een nieuw type woon-werkmilieu, wat zich onderscheidt van de andere 

werkmilieus in de stad. Een uniek stuk stad voor regio én provincie. Fellenoord is in de toekomst op alle momenten van de dag een levendige 

omgevingdoor het diverse, stedelijke programma.
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Het feitelijke overstromingsrisico in Eindhoven is relatief 

laag, maar in de stad is het plangebied een van de laatst 

gelegen gebieden waardoor het wel vaak te maken krijgt met 

wateroverlast. Fellenoord wil een klimaatadaptief gebied zijn, 

waar het in alle seizoenen prettig vertoeven is. Het voorkomen 

van wateroverlast en hittestress staan centraal. De stad zet 

daartoe in op radicale vergroening van het, nu stenige gebied. 

Deze vergroening helpt wateroverlast en hittestress tegen te 

gaan maar biedt tevens een belangrijke basis voor een gezond 

gebied, verblijfskwaliteit/ recreatie en biodiversiteit. Het gebied 

kent veel hoogteverschillen die worden ingezet ten behoeve van 

de waterberging, evenals de aanwezigheid van de Dommel om 

af te wateren.

Klimaatbestendigheid

Basisvertrekpunt is dat Fellenoord een energieneutraal gebied 

wordt. Dat de gebouwen gasloos worden is voor nieuwbouw 

al bepaald via het actuele Rijksbeleid en de recente wetgeving; 

voor transformatie van bestaande panden gaat dit in nauw 

overleg met de eigenaren, waarbij de ambitie ook is om volledig 

van het gas af te gaan. Uitgangspunten zijn vervolgens een zo 

laag mogelijk energieverbruik (o.a. via hoogwaardige isolatie) en 

100% voeding vanuit duurzame bronnen. 

Fellenoord lijkt een geschikt gebied voor een Zeer Laag 

Temperatuur warmte- en koudenet. Dit systeem kan relatief 

goedkoop worden aangelegd, waardoor het zichzelf al bij een 

klein vastgoedvolume terug verdient. Dit principe waarborgt 

flexibiliteit. Clusters kunnen voor een andere (innovatieve) 
oplossing kiezen zonder dat de businesscase van het warmtenet 

in gevaar komt. De bestaande en nog voorziene WKO’s, de 

Dommel (die zorgt voor stromend, koel water) en toekomstige 

waterbergingen in het gebied zijn geschikte warmte- en koude-

bronnen voor dit systeem. 

Energie: Dommel als voeding

Materiaalstromen in het gebied zijn in kaart gebracht met een 

stofstroomanalyse. Dit dient als basis voor nieuwe circulaire 

concepten. De vroegtijdige integratie van circulairiteit in de 

planvorming in overleg met huidige en potentiële stakeholders, 

zorgt voor doeltreffende en synergetische oplossingen die meer 

zijn dan de som der delen.

Circulairiteit

De openbare ruimte speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van een 

uniek vestigingsklimaat om de symbiotische milieu dat bijdraagt aan 

stedelijke dynamiek, ontmoetingen en kennisuitwisseling. Flexibele 

planningsinstrumenten dragen bij aan een prettige maat en schaal. 

Dat verzekert een prettige beleving en bovendien draagt de groene 

invulling bij aan een aangenamer microklimaat en een versterkte 

biodiversiteit in de stad.

Van doorgaande routes en infrastructurele barrières naar een groen en doorwaarbaar netwerk met 

verblijfskwaliteit

Metropolitane groenstructuur

Landschap, kenniseconomie en maakindustrie 

creëren samen een synergetisch vestigingsklimaat 

als broedplaats voor sociale interactie en innovatie. 


